Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 28-10-2020
kl. 16.00 i Mødelokalet
Deltagere:
Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Michael Dissing (MD), Ebbe Vej (EV), Finn Lørup (FL), Carl
Andersen (CA), Ingrid Strandby (IS), Kenneth Andersen (KA), Mette Meyer (MM)
Refereret til:
Rolf Pedersen (RP)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde
a. Dagsorden blev godkendt og referater fra sidste møde bliver underskrevet på
næste bestyrelsesmøde
2. Banen v/ Kenneth Andersen
a. KA fortalte at d. 30.10 kommer Toro på besøg og gennemgår alle maskinerne og
giver et bud på forventet levetid, forventet omkostning til vedligehold og hvilke
maskiner, det ikke kan betale sig at reparere på. MM havde lavet oversigt og den
får bestyrelsen retur til brug for investeringsplan for maskiner.
b. Da vi er på budget ifbm. lønomkostninger, så er der plads til at et par af
greenkeeperne ikke går på vinterfyring før midt december, hvor KA havde regnet
med det skulle være her pr. 30 november.
c. Der har været afholdt baneudvalgsmøde, hvor input fra Søren Seiersen og Lars
Baagø blev diskuteret og kom med i den kommende plan for vinterarbejdet, som
også er en videreførelse af tidligere planer for banevedligehold. Der kommer
referat fra udvalgsmødet om nogle dage og som lægges op på hjemmesiden.
d. Snak om i baneudvalget at invitere Allan Brandt fra DGU til at komme forbi til
medlemsmøde og orientering om arbejdet med at komme Dollarspots til livs.
e. Der er indkøbt træer, som der plantes mellem hul 7 og 9 og andre stedet på banen
– ud fra devisen om, at der skal plantes lige så mange træer, som der fældes.
f. UL spurgte om det er tilfældige projekter eller en del af en plan? KA svarede, at det
er en del af tidligere vedtaget planer i baneudvalget, hvor man ønsker mere
sammenhæng imellem de 3 dele af banen (den anden side af tunnelen,
midterpartiet og delen på den anden side af hegnet mellem hul 1 og 2)
g. KA fortalte om kommende ændringer af fairways bunker på hul 16, hul 12 mm. som
er en del af en plan, der ligget et års tid tilbage. Disse ting kan læses om i
baneudvalgsreferatet.
h. Forslag om topdressing af Fairways: KA hvis man vælger at begynde på det, så skal
det gøres et par gange om året og det skal gøres hvert år – hvis man stopper med
det igen, vil det være spildte penge.
i. CA: Er gødning, vertikalskæring og efterså en billigere løsning ??
ii. KA: ja, det vil det være
iii. Priser og konsekvenser skal undersøges nøjere
i. Snak om strategi arbejde om banen – følgende blev beslutter
i. FU laver oplæg til overordnet strategi for banen baseret på allerede
eksisterende planer, baneudvalgets ønsker, tilbagemeldinger fra
medlemmer fra Golfspilleren i Centrum, tilbagemeldinger fra MH og de
sidste forslag fra SS og LB.
ii. Bestyrelsen kvalificerer oplæg sammen med KA og Allan Brandt fra DGU
iii. Bestyrelsen beslutter endelig strategi

iv. Strategien vil udmønte sig i en vedligeholdelsesplan for 1 års, 3 års, 5 års og
10 års og baseret på den økonomi, der er til rådighed
j. KA orienterede om tilbud fra gødningsfirma om gødning til greens for næste år
ifbm. med bekæmpelse af Dollarspots, hvor antal måneder for at gøde udvides –
positiv modtages, men afventer budget 2021.
3. Økonomi
a. Vi er på budget og kan drifte normalt resten af året. Kassekreditten bliver
overskredet i de sidste måneder af året. JFP har snakket med banken, som er
positive, da det er noget mindre end det ”plejer” at være. Vores bankrådgiver
justerer kassekreditten efterhånden som der er behov. JFP aflevere estimat over
likviditetstrækket de sidste måneder af året til banken. Bogholderen kontaktes og
sender opgørelse over de sidste måneders betalinger og afdrag af lån.
b. Restancelisten blev gennemgået og taget til efterretning. MM har sat ny
rykkerprocedure i gang og det er foreløbigt modtaget positivt blandt restanterne.
Der er i økonomisystemet sat automatisk rykning op, således opfølgningen og evt.
fjernelse af spilleret bliver så hurtigt som muligt efter forfaldsdagen.
c. Medlemsoversigt og status skift blev gennemgået på sidste bestyrelsesmøde og
springer over denne gang, da der ingen ændringer har været. Tages med igen på
næste møde
4. Orientering fra Formanden
a. Formanden orienterede om, at på næste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen
udarbejde retningslinjer for hvordan banen må/kan belægges til næste sæson –
blokeringer af turneringer, company days, KIK osv.
i. Grundlaget for beslutningerne er bla. evaluering med KIK og udvalg,
tilbagemeldinger fra medlemsbesvarelser fra Golfspilleren i Centrum,
Golfbox statistikker og DGU analyser om medlemstyper og behov.
b. Formanden orienterede om møde med Mandagsherrernes bestyrelse og de
dokumenter, man har modtaget fra MH medlemmer (12%) med forslag til
forbedringer på banen. Bestyrelsen tager disse dokumenter med i puljen af forslag,
når der skal udarbejdes strategi og vedligeholdelsesplan for banen. MH
understregede, at det ikke nødvendigvis var MH bestyrelsens holdning, der kom til
udtryk i de tilsendte dokumenter, men skulle opfattes som forslag fra klubbens
medlemmer.
c. Der er afholdt MUS med RP og der planlægges nu MUS med KA og resten af
greenkeeper staben.
d. RP og UL skal afholde møde med Fynske Bank Fonden om ansøgning til Driving
Range projektet. Projektet kan deles op i 3 step, hvis vi ikke får den fulde dækning
med det samme.
i. Step 1: Nye måtter, bold dispenser og divider
ii. Step 2: Nyt fundament og fliser (forberedt til overdækning), samt drejning af
udslagsstederne
iii. Step 3: Overdækning af udslagssteder
5. Orientering fra udvalg og KIK
a. KIK:
i. IS og MM har afholdt møde med Senior Klubben og fik evalueret på
sæsonen og fik ønsker med til næste sæson. Meget positivt og tak for
samarbejdet fra alle parter. Der planlægges møder med resten af KIK’erne.
b. TURNERINGSUDVALG:
i. Turneringsudvalget holder evaluering og planlægning af næste års datoer i
dag. MM modtager referat, således datoerne kan komme ind i klubbens
kalender.

c. BEGYNDER- og KANINUDVALG:
i. FL orienterede om at de er klar til næste sæson med deres planer, har
udvidet sæsonen pga. det store pres af nye begyndermedlemmer fra Spil
Med Dag i august. Der skulle ja’ været afholdt møde med de andre fynske
klubber om kaninturneringer næste år, men det er aflyst pga. COVID-19.
d. REKRUTTERINGSUDVALG:
i. Der er afholdt evalueringsmøde i udvalget d. 22.10 hvor der blev evalueret
på de gennemførte aktiviteter og lavet der plan for hvilke aktiviteter, der
skal gennemføres i 2021. Bla. bedre koordinering med Begynderudvalget.
MM skal aftale med deres formand om dette.
e. SPORTSUDVALG:
i. EV og RP har lavet plan og retningslinjer for 2021 og der indkaldes til møde
med holdkaptajnerne for en snak om samme.
f. YNGLINGE:
i. Pga. det store antal ny medlemmer i den yngre ende, så arbejder EV og RP
for at få stablet et Ynglinge miljø på benene – aldersgruppen er mellem 1825 og vi har ca. 50-60 medlemmer i denne gruppe uden at have træning
eller andre aktiviteter (turneringer, socialt) for dem. Lav hcp. kommer med
til elitetræning, men der er en stor del, som ikke falder ind under den
kategori.
g. UDVIKLINGSPROJEKTER:
i. Der arbejdes på et samarbejde med Parkinson foreningen og det starter op
til januar.
6. Orientering fra Sekretariatet
a. Der arbejdes med at lukke de sidste sponsoraftaler for 2020, som ikke var
forhandlet færdig i foråret. Når det er på plads, så skal EV, CA og MM mødes og
færdiggøre oplægget til sponsor arbejdet fremadrettet.
b. Skilte til teesteder er færdige og afleveret til sekretariatet og vil blive sat op i den
nærmeste fremtid, når vejret tillader det, da de skal limes på.
7. Kommunikationsstrategi
a. Oplæg fra MM blev godkendt med et par enkelte rettelser, den samlede strategi vil
kunne ses i referatet. Aktivitetskalenderen vil fremover blive opdateret med
deadline og hvilken form for kommunikation, der vil blive brugt.
8. Det blev vedtaget at alles indlæg / opdatering sendes til MM, som så sørger for
opdateringen af håndbogen. Der skal tilføjes afsnit om strategi/vision for banen og om
frivillighedskoordinator arbejdet.
9. Kommende aktiviteter
a. Aktivitetskalenderen blev gennemgået og taget til efterretning
10. Eventuelt
a. Shoppen vil gerne afholde en turnering for klubbens medlemmer, hvor alle deres
leverandører møder op og er præmie sponsorer. Shoppen finder en dato sammen
med MM.
b. Forslag om at holde en medlemsfest eller lign. når COVID-19 er overstået – den er
med i idepuljen.
c. Forslag om en turnering på Sydfyn på forskellige baner, MM tager det op med
turneringudvalget i første omgang og finder ud af hvordan vi kan løfte opgaven. De
tænkte klubber var Svendborg, Faaborg og Langeland eller Midtfyns.
d. KA melder fremover større bane vedligehold ind til Sekretariatet, således det kan
komme på klubbens kalender og dermed kan der planlægges uden om dem ifbm
aktiviteter og arrangementer.
11. Næste møde d. 17.11.2020 kl. 16.00

